
IT KOMPAS … bezpečně mořem informací
… s námi se neztrat íte

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

Ve 23. čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Expert na bezpečnost tvrdí, že uživatelé iPhonů a iPadů mohou být špehováni
Podle bezpečnostního experta mohou forenzní nástroje obsažené v Apple iOS vydat data
do nepovolaných rukou. Více... 
  
Nová šifrovací potvora se dokáže šířit přes síť Tor
Ransomware Onion, který šifruje uživateli data a následně žádá "výkupné", se umí šířit a maskovat přes
síť Tor. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 

Jak připnout vybranou aplikaci k liště, aby byla kdykoliv rychle přístupná
(Windows 7 a Windows 8)?
Některé aplikace, hlavně ty nejčastěji používané, je možné "připíchnout" na lištu - hlavní
panel. Připnout můžete již spuštěnou aplikaci - každá spuštěná aplikace má "svoji ikonu"
v liště; pokud na tuto ikonu kliknete pravým tlačítkem myši a v menu zvolíte položku
"Připnout tento program na hlavní panel". Po ukončení aplikace pak její ikona v liště
zůstane a po kliknutí na ni se aplikace opět spustí.
Ve Windows 8.x můžete aplikaci připnout na lištu i z nového dlaždicového rozhraní -
pokud aplikaci najdete pomocí filtru (viz IT kompas #22), klikněte na ni pravým tlačítkem
myši a v dolní části okna pak zvolte "Připnout na hlavní panel". Druhou možností
je pak volba "Připnout na úvodní obrazovku" - tato volba vytvoří zástupce aplikace
mezi dlaždicemi, tedy do nabídky Start.

Víte, co je ve Windows 8.x panel Šém?
Novou, a v mnoha ohledech důležitou novinkou je tzv. panel Šém. Panel se dá zobrazit
v jakémkoliv místě Windows, v jakékoliv spuštěné aplikaci a pochopitelně i na klasické
ploše Windows. K čemu je panel Šém dobrý? Panel obsahuje 5 nejzákladnějších
windowsích funkcí - Hledat, Sdílet, Nastavení, Zařízení a Start, o kterých si detailně
povíme příště. Jak panel Šém vyvolat? Stačí najet kurzorem myši do pravého
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horního či dolního rohu obrazovky. Vyznavači klávesových zkratek mohou panel
Šém vyvolat kombinací kláves Win + C. U dotykových obrazovek se panel Šém vyvolá
přejetím prstu od pravého okraje displeje doleva.

 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděla správně a z mnoha
správných odpovědí byla vylosována paní Holmannová z Hradce Králové, které tímto gratulujeme k výhře
softwaru McAfee Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:
Jak poznáte, že jsou internetové stránky zabezpečeny šifrováním?
Správná odpověď měla být: Webová adresa začíná https. Více informací se dozvíte zde .

Nová otázka:
Jaký typ šifrování už není vhodné používat, neboť je jeho prolomení otázkou minut?

Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software Avira Internet Security Suite pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 10. 8. 2014 na e-mail amenit@amenit.cz. V případě více správných odpovědí výherce
vylosujeme.
 
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete dozvědět, zda jste
vyhráli, co nejdříve, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako
první.

 
Vtip pro dobrou náladu

  
"Myslím si, že lidé by měli chodit bosí, protože je to opravdu mnohem zdravější.

Například já, když se ráno vzbudím obutý,
tak mě pak celý den ukrutně bolí hlava a ještě ke všemu mám hroznou žízeň".

 
Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.
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